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SILKEBORG IF
VELKOMMEN
Velkommen til Søholt i al sin herlighed!
I denne weekend er der for alvor gang i hjemmebanekampene. Lørdag kommer Brøndby forbi
med U17 og U19, og søndag gæster AaB vores anlæg med U13, U14 og U15. Læg SIFs egne
hold til, og der er tale om en sand talentparade for alle fodboldelskere!
Noget andet, vi elsker, er succes for vores unge spillere. I sidste kampmagasin nævnte vi
debuten til Sebastian Jørgensen, og minsandten om ikke han scorede sit første turneringsmål
mod Næstved i den forgange uge. Det kan man kun blive glad over, ligesom de mange andre
øjeblikke i talentsektoren, som vi finder glæde i for tiden.
I den kommende periode har vi i SIF valgt at takke ja til et konsulentbesøg fra Double Pass,
som kan hjælpe os med at sætte fokus på områder, som kan styrke vores indsats i
talentudviklingens tegn. Det er en proces, som vi glæder os til at komme i dybden med, og
forhåbentligt kan vi skrue lidt hist og her, så vi alle kan få endnu flere glædelige oplevelser.
Selvom vi oplever mange succeser for tiden, så kan vi godt tåle flere af slagsen, så vi er nødt til
at lade os inspirere.
Blandt andet derfor har vi taget en snak med Brøndbys T+ træner, Kenneth Brogaard, som
også har været at finde i talentudviklingen i mange år. Vestegnsklubben lancerede i 2014
konceptet Brøndby Masterclass, og vi spurgte ind til, hvordan det ambitiøse projekt ser ud her
fire år efter. Det er der kommet lidt spændende læsning ud af, som vi håber, I finder
interessant.
Tilbage står weekendens kampe, som forhåbentligt bringer endnu mere glæde til Søholt og SIF.
Vi byder velkommen til gæster, tilskuere, dommere og øvrigt godtfolk.
God fornøjelse!

TEKST: JACOB TIND - skriblebent
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SILKEBORG IF
SET FRA MIN STOL SOM… A+ TRÆNER
Sæsonen 18/19 er i fuld gang på trinnene.
Jeg har fulgt U17 og U19 i opstarten og de har arbejdet
hårdt for at blive bedre, både som hold og som
individualister.
Vi har i år været lidt mere målrettede i vores
sæsonforberedelse. Jesper Mikkelsen og Thomas Loft
har lavet en progressiv plan, med henblik på at kunne få
en god start i turneringen. Det betyder, at der har været
lidt mere fokus på holdudtrykket og der er også blevet
arbejdet intenst med de holdtaktiske elementer i denne
opstart. Begge hold har fået en god start i turneringen
og det altid glædeligt, når vi lykkedes med vores planer.
Set fra A+ perspektivet er der også nogle af vores
spillere på begge hold, der har fået vist flaget og det er
et vigtigt parameter for mig. Det er dog min klare opfattelse, at dygtige individualister skal kunne
præstere på de holdtaktiske parametre og især have glæden ved at spille sammen med sine
holdkammerater. Det er også det jeg ser i de fleste tilfælde på U17 og U19, men målsætningen
er, at vi skal have alle med – også hver gang.
Omkring 1. holdet har de unge udnyttet forvirringen omkring holdet og grebet chancen i den
nye sæson. Jeppe Okkels og Magnus Mattsson er fortsat med at være en del af holdet og de
ligner begge to spillere, der både kan og skal tage et større ansvar på holdet i denne sæson.
Mads Emil Madsen har også spillet sig ind i startopstillingen og han har også fået vist os alle, at
han er en spiller vi kan regne med i fremtiden. Mads har taget ansvar fra start og er allerede et
dynamisk omdrejningspunkt på holdet, der både magter det hårde arbejde og de svære
detaljer. Sebastian Jørgensen har også fået sendt et signal til os alle om, at han magter at
udfylde rollen på højre midtbane. Oliver Haurits er blot 17 år, men han ligner også en spiller,
der er klar til at gribe chancen når den byder sig.
God kamp!

TEKST: SILKEBORG IF A/S
FOTO: ULLA MYRHØJ
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SILKEBORG IF
U17-PROFIL: JEPPE KILDEN GRØN
Med en nyopstartet sæson i SIF, følger samtidig at de
forskellige årgange rykker op på holdet over dem. En af
dem, der er rykket fra at være U15-spiller til at være
U17-spiller er Jeppe Kilden Grøn, som en del af årgang
2003. Om overgangen hertil, og det at være en del af et
hold med to årgange på samme hold, udtaler Jeppe:
”Det hele har været nyt, spændende og lærerigt – alt
sammen på samme tid. Man skal stå på tæer langt
oftere end vi før har været vant til, fordi vi er flere til at
kæmpe om pladserne end førhen. Der er masser af
gode spillere, og det er alt sammen med til at hæve
niveauet endnu mere. Selve overgangen fra U15 til U17
har overordnet været glidende, men i starten føltes det
lidt stejlt. Dog synes jeg efterhånden at jeg har fundet
mig til rette”.
Jeppe befinder sig i kampene primært på den centrale midtbane, hvor han udover at være en
bolddistributør med godt overblik og et godt spark, samtidig har et meget dynamisk udtryk og
stor arbejdsradius. Disse egenskaber kom senest i spil i U17 holdets kamp ude mod
SønderjyskE 25 august, i en kamp hvor SIF’s bedste U17 kunne tage tre point og en 4-2 sejr
med hjem til Silkeborg.
”Det var for mig at se en meget rodet kamp. Vi forsøgte at spille det vi er bedst til, men vi mødte
et hold med en meget anderledes spillestil, der var meget direkte og hård. De lykkedes ofte
med at bryde rytmen i vores spil, hvilket gjorde det svært for os. I sidste ende var vi dog det
bedste hold, blandt andet fordi vi har nogen stærke individuelle spillere.
I næste weekend kommer Brøndby IF på besøg. Jeg forventer at vi får nok at se til – det er et
rigtig godt hold ved jeg, dog uden at jeg har spillet mod dem før. Vi skal kunne yde vores
bedste hvis vi skal have noget med fra kampen. Generelt forventer jeg ikke vi får meget tid på
bolden, så vi skal bruge bolden klogt.”
Jeppe kom til SIF som U13 spiller, efter at have spillet i Ry Fodbold, der er en af vores
partnerklubber.
TEKST: SILKEBORG IF A/S
FOTO: ULLA MYRHØJ
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SILKEBORG IF
U17-TRÆNER: JESPER MIKKELSEN
U17 har lagt godt for land i U17-ligaen. Vores første
kamp på JYSK park i denne sæson endte med en 5-4
sejr over Esbjerg. Det blev en hæsblæsende affære,
hvor vi efter 20 minutter var bagud 0-3. Med to scoringer
inden pausen kom vi tilbage i kampen, og det
momentum tog vi med ud til 2. halvleg. Her kom vi med
yderligere to scoringer foran 4-3, inden EfB udlignede til
4-4 kort tid efter vores føringsmål. Frederik Carstensen
scorede dog sit andet og vores femte mål 10 minutter
før tid, og den stilling holdt kampen ud.
I sidste weekend var vi så et smut i Haderslev for at
spille imod Sønderjyskes U17-hold. Det blev til en sejr
på 4-2 i en kamp, som vi dominerede, men hvor vi dog
ikke ramte helt det niveau, jeg mener vi skal. Med
bolden så det til tider godt ud, og der var flere fine
sekvenser af godt opbygningsspil, som endte i store chancer. Vi var dog i den kamp, som i den
første imod Esbjerg, lidt for ofte i ubalance, og vi forsvarede os ikke godt nok som hold.
Vi har fortsat primært fokus på possession, og jeg synes, at jeg har set en god udvikling, siden
vi startede op i midten af juni. I vores første kamp imod EfB havde vi 61 % af boldbesiddelsen.
Vi vil gerne have bolden mest, men det er endnu vigtigere, hvad vi bruger denne overvægt af
spil til. Så i den forbindelse glæder det mig, at vi i den første kamp imod EfB havde meget af
vores possession på modstanderens banehalvdel, og at vi samtidig fik skabt 15 chancer. I
skrivende stund er kamprapporten fra vores kamp i Haderslev ikke lavet færdig, men det er mit
klare indtryk, at vi igen havde bolden mest, og vi fik i hvert fald endnu en gang skabt mere end
10 chancer. Så jeg synes, at vi er godt på vej, og de ting, som vi øver i hverdagen, kommer
også godt til udtryk i kampene.
Dagens modstander fra Brøndby er ligeledes startet godt og har hentet fire points i de første to
kampe. Jeg forventer derfor en svær kamp, men håber samtidig at vi kan fortsætte de gode
offensive takter fra de første par kampe.
God kamp til alle på JYSK park!

TEKST: SILKEBORG IF A/S
FOTO: ULLA MYRHØJ
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SILKEBORG IF
U17-HOLDET

Spillertruppen:
Abdullah Ibrahim, Alexander Lucas Lind Rasmussen, Alexander Magnus Busch,
Anders Brændgaard Dahl, Anton Holch-Leth, Carl Sahner Bækgaard Martinsen, Emil Junge,
Esben Lange, Eskild Dall, Filip Stojilkovic, Frederik Carstensen, Frederik Midtgaard, Jeppe Kilden Grøn,
Johan Groth, Jonathan Falbe-Hansen, Lasse Laursen, Lucas Udengaard Jensen, Mads Sonniksen,
Niclas Pedersen, Oscar Fuglsang, Tobias Nissen, Viktor Rasch, Yunus Akbayir.

Trænerstab:
Jesper Mikkelsen (cheftræner), Nick Hansen (assistenttræner), Oliver Quottrup (Future),
Oliver Rosengren (målmandstræner), Dennis Pedersen (A+), PC Hansen (T+),
Jane Meyer-Zeuthen (mentaltræner), Andreas Gjødvad (fysioterapeut), Jan Moesgaard (holdleder).

TEKST: SILKEBORG IF A/S
FOTO: ULLA MYRHØJ
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SILKEBORG IF
U19-PROFIL: NIKOLAJ SAUER
En anden spiller der også er rykket en årgang op er
Nikolaj Sauer, der er gået fra at være U17-spiller til at
være ny U19-spiller. Nikolaj begår sig som en central
midtbanespiller, det som nogle ville kalde en 8’er,
hvorfra han bidrager med en masse dynamik mellem
felterne, og går samtidig efter at få scoret en del mål. Til
tider befinder han sig også ude på en venstre kant.
En række af disse egenskaber har han haft flere
lejligheder til at sætte i spil som nyslået U19-spiller:
”Generelt synes jeg det har været en rigtig god opstart
på U19, hvor vi blandt andet var på en god træningslejr
hvor vi alle kom tættere på hinanden og fik spillet nogle
gode træningskampe.
I turneringskampene er vi efterhånden blevet lidt
eksperter i at spille 2-2. Første turneringskamp mod Vejle endte 2-2, hvor vi kommer bagud to
gange og alligevel kæmper os tilbage, og burde nok have vundet. Det samme sker mod
Esbjerg, hvor vi godt nok ikke spiller en særlig god 1. halvleg, men kommer mere udover
stepperne i anden halvleg, og går fra 0-2 til 2-2. Senest mødte vi SønderjyskE, hvor vi begår lidt
for mange personlige fejl, og selvom jeg synes vi var det bedste hold, så får vi igen 2-2.
Overordnet synes jeg spillet har været opløftende, og vi kunne sagtens have stået med i hvert
fald syv point nu hvis vi havde elimineret nogle af de fejl. Det skal vi i hvert fald være ekstra
gode til, når vi møder Brøndby IF næste gang på hjemmebane. Her tror jeg på at vi kan få
noget med fra kampen, hvis vi vores præstation er god!”
Om overgangen fra U17 til U19 udtaler Nikolaj:
”Det er mere taktisk på U19, hvor det på U17 var mere frit synes jeg. De andre hold er samtidig
også gode taktisk, så det er nok ikke så mærkeligt. Det hele går generelt meget stærkere, og
modstanderne går lidt hårdere til den.”
Nikolaj kom til SIF som U17-spiller, efter at have været en del af AGF’s setup gennem en
årrække.

TEKST: SILKEBORG IF A/S
FOTO: ULLA MYRHØJ
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SILKEBORG IF
U19-TRÆNER: THOMAS LOFT
Vi er kommet fint i gang med turneringen på U19. Det er blevet til tre
uafgjorte 2-2 kampe, hvor vi i alle kampe har været bagud, men er
kommet tilbage. Det viser, at der er en god karakter på holdet, og at
der bliver kæmpet om hver eneste point, præcis som vi har lovet
hinanden.
Vi ærgrer os over, at vi endnu ikke har fået en sejr. Jeg synes
specielt i lørdags i kampen mod Sønderjyske, at vi godt kunne have
fået alle tre point. Men frustration over manglende sejre skal ikke
overskygge, at vi rent faktisk har spillet noget godt fodbold i de tre
første kampe.
Vi er inde i en periode, hvor vi træner possession. Vi vil gerne være et hold, som dominerer på
bolden og laver noget struktureret opbygningsspil. Her har vi set dygtige ud de sidste par
kampe, og specielt i vores to 2. halvlege mod Esbjerg og Sønderjyske har vi fået bevist vores
kvaliteter i denne fase af spillet. Vi mangler dog stadig at være skarpere på vores offensive
bevægelser, når vi kommer op på den sidste tredjedel af modstanderens banehalvdel. Her har
vi stadig for få fælles aktioner. Jeg synes dog, at det har været meget tilfredsstillende, at vi
allerede har lavet seks mål i turneringen, men ud fra de chancer vi har skabt i vores kampe, er
det trods alt for få mål vi har lavet.
Brøndby er modstanderen til dagens kamp. De er kommet godt fra land, med en sejr på 1-0
over OB og uafgjort 4-4 mod FCN. Brøndby er et hold, som kommer med masser af intensitet,
direkte spil og så har de jo også notoriske dygtige spillere. Det er altid svært at spille mod
Brøndby, men jeg tror på, at hvis vi kan tage noget af det spil med, som vi har vist i de seneste
kampe, med til dagens kamp, så bliver det en sejr til SIF. Vi skal forsøge at spille forbi deres
aggressive første pres, hvor der til tider godt kan være en del plads at spille i. Formår vi at være
en lille smule cool når vi har bolden, og slippe håndbremsen, kan vi volde alle hold i ligaen
problemer.
Velkommen til Brøndby og forhåbentlig en seværdig kamp.
God kamp til alle.

TEKST: SILKEBORG IF A/S
FOTO: ULLA MYRHØJ
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SILKEBORG IF
U19-HOLDET

Spillertruppen:
Ali Farej, Anders Sønderby, Anders Iversen, Asger Vandsø, Daniel Jørgensen, Frederik Alves,
Kasper Rytter, Kristian Kvist, Luc Park, Magnus Dalsgaard, Magnus Schelle, Mikkel Juhl,
Nicklas Bugge, Niels Friis-Topholm, Nikolaj Sauer, Oliver Schmidt, Oliver Haurits,
Patrick Laursen, Pelle Mattsson, Rasmus Carstensen, Sebastian Blindkilde,
Sebastian Jørgensen, Stefan Stojilkovic, William Sørensen.
Trænerstab:
Thomas Loft Jensen (cheftræner), Oliver Rosengren (målmandstræner),
Dennis Pedersen (A+), Jane Meyer-Zeuthen (mentaltræner), Andreas Gjødvad (fysioterapeut),
Torben Rye (holdleder).

TEKST: SILKEBORG IF A/S
FOTO: ULLA MYRHØJ
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SILKEBORG IF
TALENTUDVIKLINGEN I BRØNDBY
Dagens modstander fra Brøndby har i mange år været synonym med
talentudvikling, og derfor var det ikke overraskende da klubben i 2014
præsenterede det storstilede projekt, Brøndby Masterclass. Et af resultaterne er
Joel Kabongo, som i dag er at finde på klubbens Superligahold. Selvsamme
spiller var for præcis to år siden i aktion for U19, da SIF og Brøndby mødte
hinanden. Brøndby vandt det første opgør hjemme, mens SIFerne tog revanche
på Søholt. Her var Mads Emil Madsen og Oscar Hedvall at finde på holdkortet; begge er i dag
på SIFs førstehold ligesom Joel Kabongo er det i Brøndby.
Ambitionen med klubbens satsning er at være “best in class” inden for talentudvikling, og
begrebet undervisning og uddannelse er blandt nøgleordene. Det er ord, der matcher SIF
ganske godt, så vi tog en snak med Brøndbys T+ træner, Kenneth Brogaard, for at få en status
på deres talentarbejde.
Hvad kendetegner Brøndbys ungdomshold?
- Det er et meget godt spørgsmål, i hvert fald i forhold til hvordan vil gerne vil se ud. Vi vil gerne,
at man kan se at vi er et akademi. Det handler om uddannelse, og der er nogle udtryk, på og
uden for banen, vi gerne vil have synliggjort. Det mest tydelige for den almindelige tilskuer, er
spillet på banen. Her vil vi gerne vise et ydmygt og hårdtarbejdende hold. Det gælder både i VIog DE-delen. Der må gerne være lighedstegn med det, de kender fra TV. Vi arbejder med
principper på alle hold, selvom de ikke altid er så tydelige som på U19. Generelt vil vi gerne
have atletiske spillere, som er dygtige til at arbejde sammen og spille fremad - også uden bold.
Vi ønsker at have nogle ærgerrige hold, som bare VIL hele tiden. Det, der tit kommer ud af det,
er hold der er enormt sultne efter at få et resultat. Det kan både være at vinde kampen, men
også i form af at nå noget sammen, som vi har arbejdet med hele ugen. Det er meget
udviklingsorienteret, frem for resultatbaseret. Det kan fx være et højt pres, en klar tydelighed i
omstillinger offensivt og defensivt.
… fortsættes

TEKST: SILKEBORG IF A/S
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SILKEBORG IF
TALENTUDVIKLINGEN I BRØNDBY
Hvilke indsatsområder har I fokus på i den kommende tid?
- Vi har ikke så mange forandringer for tiden. Vi arbejder i stedet med mere
kontinuitet. Efter processen med Double Pass har vi fået nogle erfaringer, som
vi skruer på. Det er fx erfaringer i forhold til vores metodevalg i undervisningen
af vores spillere. Tiden er en udfordring i talentudviklingen. Når spillerne er
færdige med U19 skal de være klar til Superlliga, ikke reserveholdet. Derfor har
vi fundet nogle metodikker, som kan hjælpe dem i mål. Det gælder i forhold til planlægning af
spillerens udviklingsplan, og metodikker om hvordan lærer vi fra os, så der sker en hurtigere
indlæring hos spilleren. Vi arbejder med en anderkendende metodik omkring at føle sig som en
del af et hold, selvom der fx er 18 mand i truppen. Vi har en målsætning om, at opnå 40% af
alle spilleminutter, og det er alle med på. Det giver ro på hos spillerne, så det ikke er
forstyrrende at blive sat af. Eller sagt på en anden måde: de har meldt sig ind på en skole, som
først er slut når de er færdige med hele forløbet.
Hvordan arbejder I med jeres bedste spillere?
- Vi arbejder på samme måde som med de øvrige spillere, nemlig individuelt i en holdkontekst,
Dem, der oftest her og nu ser ud til at være de bedste, er tidligt udviklet, også kognitivt. Det er
for usikkert at se hvem der er den bedste om to år, eller hvem der bliver Superligaspiller. Derfor
skal vi skal ramme dem, hvor de er og hjælpe dem med at nå en højere overligger. Derfor kigger vi meget på den enkelte, og her er der både individuelle trænere og T+ funktionen, som kan
støtte træneren i det arbejde.
Hvordan anvender I jeres T+ funktion?
- I min dagligdag har jeg ansvaret for U10-U15. På U10-U12 har jeg en U+ træner, og sportsligt
er jeg tættest på U13-U15. Jeg sikrer, at de laver det, de skal lave - og at det ikke er lørdagens
kamp, der har højeste prioritet. Det er om 10 år, de skal på stadion, ikke på lørdag. Min opgave
handler også om trænerudvikling og support, og qua mine mange år har jeg også en plads i
ledelsesgruppen om Masterclass.
… fortsættes

TEKST: SILKEBORG IF A/S
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SILKEBORG IF
TALENTUDVIKLINGEN I BRØNDBY
- Den består udover jeg selv af sportsdirektøren, chefen for Masterclass, vores
Head of Coaching samt rekrutteringschefen. Vi arbejder visionært og udvikler
trænerne ud fra et langsigtet perspektiv.
Hvad har Alexander Zorniger betydet for jeres U17 og U19?
- Det har gjort, at det har forstærket vores beslutning fra bestyrelsen om, hvordan vores fodbold
skal se ud. Vi vil have Nordens bedste preshold på Superliganiveau, og vores U19 skal ligne
førsteholdet en-til-en. Alexander Zorniger har forstærket og hjulpet med vores principper, og en
del af vores spillestil er kommet op på lidt højere niveau. U17-holdet kan ikke ligne førsteholdet
i samme omfang, blandt andet fordi der er nogle fysiske forskelle, som gør det svært at
praktisere samme presintensitet. På de yngre årgange arbejder vi med spiller-udvikling, og når
det bliver 11-mandsfodbold, sætter vi også fokus på spillestils-udvikling. Et eksempel på
spiller-stil er fx tankerne omkring det individuelle genpres og hvilken type, man er på banen.
- Jeg synes, at tilskuerne på lørdag skal glæde sig til at se to meget promoverede akademier.
De kan prøve at notere sig på forskellene på holdene, eller kigge efter de største profiler i
kampen. Det er dem, vi kommer til at se i Superligaen om et par år, lyder det afsluttende fra
Kenneth Brogaard.

TEKST: SILKEBORG IF A/S
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SILKEBORG IF
U13-TRÆNER: NICOLAJ BÆKGAARD
Drengene er nu over en måned inde i deres U13-tid, og det begynder
at afspejle sig på den gode måde. Træningskulturen er i positiv
udvikling, og i kampene ser vi en spillemæssig fremgang i forhold til
overførbarheden fra træningen. Vi har at gøre med en gruppe, som
hver især besidder nogle ekstraordinære færdigheder, og det er disse
færdigheder, som vi arbejder med at få mere i spil.
Vores fokus på træningsbanen omhandler i denne periode det
opbyggende spil, hvor pasninger, berøringer og vendinger er det
primære fokus, og disse færdigheder bliver også øvet ned til mindste
detalje. Når det er sagt, så skal vi stadig huske den fulde pakke, hvor nogle har deres forcer på
andre parametre, og det er disse forcer, som afspejle drengenes identitet på banen.
Her har vi som trænere et kæmpe ansvar for at drengene forstår det, og her kigger vi indad, så
vi kan få det bedste ud af kampene, hvor drengene kan folde deres kompetencer ud. Der er
tydelig fremgang for hver enkelt spiller på det område, hvilket også hænger sammen med den
tryghed de er ved at finde i et nyt miljø.
Turneringen byder på kampe mod de bedste hold i Jylland, hvilket betyder at vi bliver matchet
på højest mulige plan hver eneste weekend, og selvom vi pt. er et skridt efter, hvilket
resultaterne også indikerer, så er jeg sikker på at vi bliver konkurrencedygtige på kort sigt. De
seneste par kampe har vist at drengene er villige til at opsøge og afprøve ny teknisk og taktisk
viden, og med få justeringer på disse områder, så begynder det at se rigtig godt ud for denne
årgang.
Specielt den tekniske skoling har et stort fokus på nuværende tidspunkt, hvor vi skal have
udnyttet den sidste tid af deres motoriske guldalder til at få basisfærdighederne på plads. Her er
lidt huller, som jeg synes vi er ved at fylde ud, og når det kommer på plads, så ser vi også en
flok mere boldsikre drenge, som kan klare sig selv i pressede situationer.
Vi glæder os til kampen i dag mod AaB, som vi altid har gode kampe mod, så det garanterer jeg
også i dag.
God kamp!
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SILKEBORG IF
U14-TRÆNER: PETER AGER
Siden sidste Talentmagasin har U14 været i kamp to gange. I sidste uge mødte vi
Vejle i en træningskamp, som endte 4-4. Ugen forinden mødte vi Viborg i en
turneringskamp og spillede uafgjort 0-0. På trods af to forskellige resultater var
fokus det samme - at dygtiggøre os i opbygningsspillet. Vi har fokus på, hvordan vi
bygger op gennem modstandernes kæder, og hvordan vi bevarer en god struktur
som boldbesiddende hold. Trods 0-0 i Viborg lykkedes vi bedre i vores
opbygningsspil end vi gjorde i Vejle, hvor vi lavede hele fire mål. Det er vigtigt og
altid dejligt at lave mange mål, men mindst lige så vigtigt, at vi i kamp lykkes med
de fokusområder, vi tager med fra den daglige træning.
Det gjorde vi i kampen mod Viborg, hvor vi også spillede med maximal indsats i løb
og dueller, og det er et krav til drengene hver gang, vi går på banen. Det formåede
vi ikke i vores seneste kamp, hvor modstanderne ville det mere end os, og det er ofte de få procenter, der afgør
kampene til det ene holds fordel. Drengene er som spillere i et elitært miljø ekstremt privilegerede. Vi har gode
træningsforhold og spiller kampe på et flot Superligastadion - noget som mange unge drømmer om. Drengene er
særligt udvalgte på baggrund af deres talent, og det forpligter.
Der er en forventning om at spillerne leverer en maximal indsats til træning og i kamp. Når vi spiller udekampe
under forhold, som sjældent er på højde med de hjemlige forhold, så forventes det stadigvæk, at drengene kan
præstere og levere en godkendt indsats. Vi vil blive udfordret og kan ikke altid styre kampene på vores præmisser.
Her skal vi være villige nok til at yde i løb og dueller, så vi ikke taber på baggrund af for lille indsats. Kampen i
Vejle var et godt eksempel herpå. Vi havde svært ved at dominere kampen på den måde, vi gerne vil spille. Når vi
ikke lykkes med det, så skal vi kunne bringe så meget energi ind i kampene, at vi kan vinde på andre måder.
Det er ikke ulovligt at fejle. Det er en del af fodbold og en del af drengenes udvikling. De skal sætte sig selv på spil
og turde at fejle. Det handler om evnen til at reparere på de fejl, man laver og kunne gøre det bedre næste gang.
Det vil ind imellem gå ud over præstationen, og vi kan ikke forvente, at drengene præsterer på deres topniveau
hver eneste gang, selvom spillerne altid skal forsøge at ramme det. Til gengæld kan vi forvente, at de yder en
maximal indsats hver gang. Gør spillerne det, har holdet også endnu bedre forudsætninger for at lave den gode
præstation.
Mandag i uge 34 startede vi på en ny fysisk træningsseance, som vil være en fast del af den ugentlige træning.
Rasmus Hansen, der er fysisk træner i Silkeborg IF, står for træningen, der primært handler om at forbedre
spillernes koordinative evner, samt spring- og sprintstyrke. Det bliver rigtig godt for drengenes udvikling og kan
være med til at give et godt output i kampene.
Søndag spiller vi hjemme mod AaB, og her skal vi levere en god indsats og forhåbentlig en god præstation.
God kamp til dem der følger SIF’s ungdomshold denne weekend.

TEKST: SILKEBORG IF A/S
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SILKEBORG IF
U15-TRÆNER: CASPER RØJKJÆR
Siden sidst har vi været i kamp i Holstebro. Her lykkedes vi med at
vinde 6-0 i en sejr som aldrig var i fare. Det var dejligt at vi igen
lykkedes med at lave seks mål og at vi kampen igennem producerer
mange chancer. Derudover var det opløftende at se, at vi var godt
strukturerede og påpasselige i vores defensive arbejde, hvilket gjorde
at vi gav et minimalt antal chancer væk.
Til kampen havde vi igen et stort fokus på possession-delen. Vi er så
småt begyndt at se på, hvordan vi kan udnytte det at have
possession til også at skabe mange chancer. Vi har trænet i at
bevare bolden på modstanderens halvdel og via spilvendinger komme i afslutningsspil. Det
synes jeg at vi specielt i 2. halvleg lykkedes rigtigt godt med.
Kampen i Holstebro blev efterfulgt af en kamppause på ca. 14 dage, så derfor er vi ved at være
sultne for at komme til at spille kamp igen. Vi har brugt perioden på at træne en masse, og hele
tiden optimere små facetter i spillet. Derudover har vi også haft test, hvor der stod spring, sprint
og yoyo-test på programmet. Drengene fik her mulighed for at vise hvad de maksimalt kan yde i
de forskellige discipliner.
I søndagens kamp mod AaB håber jeg, at I vil se et SIF-hold som spiller med et offensivt
mindset og hele tiden forsøger at tage initiativet i kampen, både med og uden bold. Men det
bliver ikke nemt. AaB har over en længere periode også haft et velfungerende talentarbejde, og
vi plejer altid at spille jævnbyrdige kampe mod dem, så vi glæder os til et godt match og en
forhåbentligt underholdende U15-kamp, som gerne skulle ende med en sejr til Silkeborg.
I ugens løb har vi fem spillere med til DBU U15-samling i Vildbjerg; Lasse, Jonathan, Jakob,
Mathias samt Asbjørn, som repræsenterer både SIF og Ringkøbing i efteråret på et delt spillercertifikat. Det er en stærk præstation, at vi har fået udtaget fem spillere. Det er et
kvalitetsstempel til de drenge som er blevet udtaget, men jeg vil gerne rose hele årgangen for
at de, i de første måneder, har været med til at skabe et godt og udviklende træningsmiljø, som
gør at både holdet og den enkelte spiller kan udvikle sig optimalt.

TEKST: SILKEBORG IF A/S
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SILKEBORG IF
U13-HOLDET

UPS, VI VAR PÅ LEJRSKOLE DA
FOTOGRAFEN KOM FORBI.
BILLEDE FØLGER...
Spillertruppen:
Asger Bonner, Bertram Binggeli, Elias Werner Tovgaard Kruse, Jonas Johansen Halkier, Julius
Lorents Høgsted Nielsen, Kristian Pedersen, Magnus Morgenstern Rasmussen, Malthe Boris
Tagmos, Marcus Vedel Eriksen, Mohamad Hussein, Oscar Lange Bisballe, Sebastian Biller
Mikkelsen, Sebastian Bruun Laustsen, Simon Bønneland Thanning, Tobias Frank Sørensen,
Vilbert Bay Marciniak.

Trænerstab:
Nicolaj Bækgaard (cheftræner), Per Jensen (assistent), Swar Osman (assistent),
PC Hansen (T+), Oliver Rosengren (målmandstræner), Jane Meyer-Zeuthen (mentaltræner),
Frank Nielsen (fysioterapeut).
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SILKEBORG IF
U14-HOLDET

Spillertruppen:
Alexander Priesborg Madsen, Aske Leth Andresen, Daniel Tinning, Gustav Smith Balle,
Kristoffer Holt Andersen, Malthe Wallin, Marius Kallestrup Nielsen, Mathias Broman,
Mathias Nedergaard, Nicklas Eriksen, Niels Nordestgaard Kristiansen, Oskar Juhl Steinicke, Patrick
Greve, Rasmus Hougaard Andersen, Sander Fuglsang Kristensen, Simon Birch Andersen,
Sofus Jensen, Tobias Tranberg Sørensen, Valdemar Kirkegaard Lomborg, Victor Sinnerup.
Trænerstab:
Peter Ager Kristensen (cheftræner), Philip Nødgaard (assistent), PC Hansen (T+),
Oliver Rosengren (målmandstræner), Jane Meyer-Zeuthen (mentaltræner),
Andreas Gjødvad (fysioterapeut).
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SILKEBORG IF
U15-HOLDET

Spillertruppen:
Alexander Bloch, Andreas Timmermann Bonnén, Asbjørn Bøndergaard, Calle Godskesen,
Christian Lyrskov, David Brunsbjerg Christensen, Emil Thyregod, Frederik Nedergaard,
Jakob Leerhøj Larsen, Jonathan Pank Iversen, Lasse Kaihøj, Magnus Bøttker,
Magnus Hansen, Mathias Sauer, Noah Sonne Kargo, Oliver Tarp Busk Mouritzen, Philip Sass
Desouza, Rasmus Christensen, Rasmus Rosenlind.
Trænerstab:
Casper Røjkjær (cheftræner), Benjamin Johansen (assistent), PC Hansen (T+),
Oliver Rosengren (målmandstræner), Jane Meyer-Zeuthen (mentaltræner),
Andreas Gjødvad (fysioterapeut).
TEKST: SILKEBORG IF A/S
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SILKEBORG IF
SPONSORER AF SIF TALENTPARK
Aktionspotentiale
AutoAllan Engesvang
Burre Reklame
Dacapo Stainless A/S
FTZ
Murermester Ulf Søgaard
Perto
Rema 1000
Silkeborg Fodbold College
Supervision Alarmteknik
Søholt Gartneren v/ Bent Lund

Alanya Pizza
Bodegahjørnet v/ Scooby
Byens TV-Service
Dyrup Farver v/Michael Baad
Hede Rytmer
Møbelhuset Silkeborg
Redoffice AB & SJ Kontor ApS
SIF Fodboldskolen
Silkeborg IF Invest A/S
Skibutikken

Hjælp med etablering og materialer:
Brix Smedeforretning A/S
BYGMA
Flûgger
Helene Scheler
MH BYG v/ Mikkel Halkier
Murerfirmaet P.M Henriksen
Ringvejens Autolakereri
Sanistål A/S
STARK
Søholt Gartneren v/ Bent Lund
Thomas Pedersen

Andsneaks
Buksecompagniet
Center for ludomani
Flexsign
MH BYG v/ Mikkel Halkier
Parcel4you
Realmæglerne AROS ApS
Silkeborg Efterskole
Silkeborg Slagteren
SPORT 24

Flexsign
Max Thomsen
Murermester Ulf Søgaard
Silkeborg Kommune
Telka

Vil du også støtte op om vores talentudvikling?
Så kontakt udviklingschef Jesper Stüker på telefon 4029 6686 og hør nærmere
om mulighederne.
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Trænger dine gamle
møbler til et nyt look?

Klik ind på concetto.dk
og ﬁnd de møbelstoﬀer du ønsker
til dine møbler
Rubjergvej 74 • 8260 Viby J • Tlf. 21 25 90 19
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TÆNK
ANDERLEDES
SPAR BÅDE TID OG PENGE PÅ DIT FORENINGSBLAD
Mangler du et foreningsblad, eller har du allerede ansvaret
for et, kan vi tilbyde at løfte opgaven med produktionen. Et
foreningsblad er ofte det vigtigste bindeled mellem forening
og medlemmer.
Vi har mange års erfaring i produktion af foreningsblade, og
kan være behjælpelige med layout, tryk, distribution og eventuelt annoncesalg til hel eller delvis finansiering af bladet.
Vi kan også altid give et godt tilbud på dine øvrige trykopgaver, f.eks. programmer, billetter, plakater, flyers og visitkort.
Kontakt os for en uforpligtende snak, vi deler gerne ud af
vores erfaring...

FL Reklame · Agerbakken 21 · 8362 Hørning · fl@flreklame.dk · t. +45 7022 1870

